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JOHDANTO

Hyvä opettaja,

Tämä pieni oppimiskokonaisuus lennättää yläkoulun oppilaat luokkahuoneesta avaruuteen! 
Satelliittien avulla ympäristöä voi seurata ja tutkia hämmästyttävällä tarkkuudella. Maantiedon opetus 
avartuu, kun Maan luonnonilmiöitä – Suomessa ja muualla – tutkitaan hyödyntäen avoimia satelliitti- ja 
kartta-aineistoja. 

Alun taustatieto-osuudessa kerrotaan yleistietoa satelliiteista sekä tutustutaan Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) satelliittituotteita tarjoavan TARKKA-palvelun käyttöön. Palvelu on kaikille 
avoin. Taustaosuuteen kannattaa perehtyä huolella ennen varsinaista oppituntia ja tehtävien jakoa 
oppilaille. Mukana on linkkejä opettajan lisämateriaaleihin, jotka taustoittavat aihetta vielä laajemmin.  

Oppimiskokonaisuuden tehtävissä tarkastellaan satelliittihavainnoin järven jäidenlähtöä, 
vesistöalueiden lämpötilan vaihtelua ja meren sinileväkukintoja. Mukana seuraavat opettajan 
mallivastaukset helpottavat tehtävien purkua. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä mobiililaitteilla, 
joten tehtävien tekoon kannattaa käyttää tietokonetta.

Tervetuloa opintomatkalle satelliittien kiehtovaan maailmaan!

Piirrokset ja taitto: 
Erika Várkonyi.
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PERUSTIETOA TEHTÄVÄPAKETISTA 

Luokka-aste Oppiaine Työn arvioitu kesto Lisätietoa

8.–9. lk maantieto 45 min + kotitehtävä
eotuki@syke.fi
SYKEn 
kaukokartoitustuki

Tiedolliset tavoitteet

oppilas 
• tutustuu satelliittikuviin

• ymmärtää satelliittikuvauksiin vaikuttavat tekijät

• tutustuu satelliittiaikasarjoihin

Taidolliset tavoitteet Affektiiviset tavoitteet

• osaa käyttää TARKKA-palvelua • innostuu ympäristönseurannasta

Vastaavuudet opetussuunnitelmaan (POPS 2014)

T1: tukee jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta. 

Työssä tutkitaan itäistä Suomenlahtea ja Kaakkois-Suomea hyödyntäen satelliittiaineistojen lisäksi karttapalvelun 
peruskarttaa.

T2: ohjaa tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja 
muualla maapallolla.

Työssä tutkitaan jäiden lähtöä Suomen sisävesillä sekä pintalämpötilan vuosikehitystä Itämerellä, 
Suomen rannikkovesissä.

T7: harjaannuttaa arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita 
malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

Työssä harjoitellaan karttapalvelun käyttöä ja tutustutaan tasojen päällekkäisyysvalintoihin sekä tuotetaan karttoja 
ruutukaappaustekniikalla.

T9: harjaannuttaa havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta 
seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.

Työssä herätellään innostusta ympäristönseurantaan sekä annetaan työkaluja satelliittikuvien hyödyntämiseksi 
arkipäivän lähiympäristön seurannassa. Työssä käytetään avoimia karttapalveluja.
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TAUSTATIETOA: SATELLIITIT

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) ympäristön tilaa seurataan satelliittikuvien avulla. SYKE tarjoaa 
avoimesti satelliittikuvia sekä kaukokartoitustuloksia ilmaisen ja avoimen TARKKA-palvelun välityksellä. 

TARKKA löytyy osoitteesta https://syke.fi/TARKKA. ”Ajankohtaista TARKKA-palvelussa” -ikkuna 
sulkeutuu oikeassa ylänurkassa olevasta ruksista.
TARKKA-palvelun käyttö onnistuu parhaiten tietokoneelta. Mobiili- ja tablettikäytössä osa toiminnoista on 
rajoitettuja. 

TARKKAn käyttöohjeet löydät täältä: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192993

Kuva 1: Sentinel-2A-satelliitin kiertorata avaruudessa Stuff in Space -palvelussa

Tehtävänanto

1. Hae hakukentän avulla Sentinel-sarjan satelliitit. (http://stuffin.space/)

2. Klikkaa Sentinel-2A-kohtaa. Sovellus näyttää satelliitin tämänhetkisen sijainnin. 

3. Pyörittele maapalloa ja tutki satelliitin lentorataa.

4. Kiertoradan tiedot näet oikealla olevasta laatikosta.

Kysymyksiä oppilaalle Mallivastaus

Miten korkealla maanpinnan yläpuolella Sentinel-2A-satelliitti kiertää? Noin 800 kilometrin korkeudessa

Missä satelliitti on tällä hetkellä? –

Kuinka kauan satelliitilla kestää kiertää maapallo yhden kerran (n. 45 
000 km)?

Noin 100 minuuttia eli tunti ja 40 
minuuttia.
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SYKEN TARKKA-PALVELU
Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) ympäristön tilaa seurataan satelliittikuvien avulla. SYKE tarjoaa 
avoimesti satelliittikuvia sekä kaukokartoitustuloksia ilmaisen ja avoimen TARKKA-palvelun välityksellä. 

TARKKA löytyy osoitteesta https://syke.fi/TARKKA . ”Ajankohtaista TARKKA-palvelussa” -ikkuna 
sulkeutuu oikeassa ylänurkassa olevasta ruksista.

TARKKA-palvelun käyttö onnistuu parhaiten tietokoneelta. Mobiili- ja tablettikäytössä osa toiminnoista on 
rajoitettuja. 

TARKKAn käyttöohjeet löydät täältä: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192993

Tehtävänanto
Käykää läpi yhdessä oppilaiden kanssa ennen harjoituksia

1. TARKKA-palvelun rakenne

2. Karttanäkymässä liikkuminen 

3. Kalenterin käyttö

4. Tasovalintojen käyttö

Kuva 2: TARKKA-palvelun käyttöliittymän toiminnot.

TARKKAn perusnäkymän vasemmasta laidasta löytyy näkymävalikko, joka toimii 
haitariperiaatteella. Napauttamalla valikon kuvaketta hiirellä kuvakkeen alle 
avautuvat sitä vastaavat tasojen näkyvyysvalinnat.

• Tässä harjoituksessa käytetään erityisesti näkymävalikon kohtia 
     Tausta-aineistot, Satelliittiaineistot ja Vertailuaineistot.
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Tehtävänanto
Oppilaan tulee hallita

1. Tekstin kopiointi 

2. Ruutukaappauksen ottaminen esim. Windows-kaappaustyökalulla

3. Tulosten raportointi esim. Word-asiakirjana 

Sentinel-2-satelliitit kuvaavat joka päivä vain osan maapallosta (kuva 3). Eri päivinä niiden kuvaukset 
kattavat 290 km leveitä kaistaleita eri kohdilta maapalloa. Joka päivältä ei siis ole saatavilla tarkkaa 
satelliittihavaintoa samalta kohdalta, mutta havaintoja kertyy noin 2–3 päivän välein.

Pilvettömän satelliittikuvan värit ovat kirkkaat ja kuvasta erottuu selkeästi erilaisia maastokohteita. 
Joinakin päivinä utu, sumu tai pilvisyys estävät havaintojen teon avaruudesta (kuva 4). Pilvet näkyvät 
satelliittikuvissa valkoisina tai harmaina. 

Kuva 3: Esimerkki Sentinel-2 -satelliitti-instrumenttien havaitsemasta alueesta kahtena peräkkäisenä päivänä. Sentinel-2 
-sarjan satelliitit havainnoivat 290 km:n levyisiä kaistaleita eri puolilta Maata päivittäin. Siksi TARKKA-palvelussa tarkan 
maastoerotuskyvyn satelliittiaineistot näyttävät ”viipalemaisilta”.

Kuva 4: Esimerkkejä ilmakehän koostumuksen 
vaikutuksesta satelliittihavaintoihin. 
(1) Selkeän sään kuva. (2) Matalalla olevia ohuita 
pilviä. (3) Paksumpia pilviä ja sumua. (4) Koko 
alueen peittävä sumu. Niinä päivinä, joina 10 metrin 
maastoerotuskyvyllä olevaa tarkkaa satelliittihavaintoa 
ei ole saatavilla, palvelussa näkyy karkeamman 
maastoerotuskyvyn (300 m) Sentinel-3-kuva (ks. kuva 
5). Nämä kuvat voivat näyttää laatikkomaisilta, eivätkä 
ne sovellu kovin pienten kohteiden kuten rakennusten 
tai järvien tarkasteluun.
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Kuva 5: Esimerkki satelliittien erilaisista maastoerotuskyvyistä.

Opettajan lisämateriaali

Satelliittihavainnot Itämeri.fi -palvelussa
https://itameri.fi/fi-FI/Itameri_nyt/
Satelliittihavainnot

Avoin tieto, satelliittihavainnot, SYKE
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/
Satelliittihavainnot 

Kaukokartoitus-wiki, SYKE https://wiki.tiimeri.fi/display/sykeEO/SYKE-EO 

Arktisten alueiden kaukokartoitus 
(englanniksi), SYKE

https://syke.fi/EOstorymap  

Kaukokartoitusmateriaaleja opettajille 
(englanniksi), Natural Resources Canada

https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/
satellite-imagery-air-photos/tutorial-fundamentals-
remote-sensing/9309

https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/satellite-imagery-air-photos/tutorial-fundamentals-remote-sensing/9309
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(A) Jäänlähtö Väkevänjärvellä vuosina 2019 ja 2020  

1. Avaa TARKKA osoitteesta https://syke.fi/TARKKA .  
Sulje etusivun ikkuna oikeassa ylänurkassa olevasta ruksista.

2. Käytä TARKKA-palvelun hakukenttää ja etsi Väkevänjärvi.

3. Tarkista taustakartasta, mikä järvistä on Väkevänjärvi. Minkä kaupungin alueella se 
sijaitsee? 

• Taustakartan saa vaihdettua Näkymävalikosta.  
Valitse vasemman reunan Näkymävalikosta tausta-aineistot  , ja sieltä MML:n taustakartta.
Satelliittikuva peittää vielä taustakartan, joten se pitää ottaa pois näkyvistä näkymävalikosta.  
Poista väkä Tosivärikuvat -kohdasta , niin satelliittikuva menee pois näkyvistä.   
Laita väkä takaisin, niin saat satelliittikuvat jälleen näkyviin.

4. Valitse oikealla olevasta kalenterista päivämäärä 29.2.2020. 
Muista vaihtaa valikosta myös oikea vuosi.
• Väkevänjärvessä on jääpeite, ja jäällä on lunta. 

5. Etene päivä kerrallaan kalenterissa eteenpäin, kunnes järvi on 
sula.

6. Minkä päivien välissä järven jää on sulanut? Ota kuvakaappaus 
vielä sulamattomasta järvestä ja jo sulaneesta. Kirjaa kuviin 
päivämäärät.

7.  Toista sama vuodelle 2019 aloittaen päivästä 26.2.2019. 
Ota kuvakaappaus vielä sulamattomasta järvestä ja jo sulaneesta. 
Kirjaa kuviin päivämäärät.

8. Kirjaa havaintosi alla olevaan taulukkoon.

Kirjoita vastaukset

Minkä kaupungin alueella 
Väkevänjärvi sijaitsee?

vuosi 2019 vuosi 2020

Viimeinen päivä, jolloin järvessä 
on vielä jäätä

Ensimmäinen avovesipäivä
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(B) Lämpötilan vuosivaihtelu rannikon ja järvien vertailuasemilla

1. Etsi hakukentän avulla vertailuasema, jonka nimi on  
Suomenl Huovari Kyvy-8A. 

• Käytä esimerkiksi hakusanaa ”Huovari”.

2. Minkä kunnan alueella asema on? Käytä apuna MML:n taustakarttaa. (Katso edellinen 
harjoitus.)

3. Etsi pilvetön tosivärikuva aseman ympäristöstä, esimerkiksi heinäkuun lopusta vuodelta 
2019.

4. Lisää Vertailuaineistot-toimintovalikosta kartalle rannikon ja järvien vertailuasemat. 
• Vertailuasemat löytyvät näkymävalikosta kohdasta Vertailuaineistot.  

Laita väkänen kohtaan Rannikon ja järvien vertailuasemat.

5. Klikkaa kartalla mittausaseman kohdalla olevaa kolmiota.  
• Avautuu ponnahdusikkuna, joka näyttää pintalämpötilan kehityksen 

vuodesta 2002 alkaen (EO = satelliittimittaus, MS = asemamittaus).

6. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Kysymyksiä Kirjoita vastaukset

Minkä kunnan alueella vertailuasema on?

Millä välillä veden lämpötila on vaihdellut?

Minä vuonna vesi on ollut lämpimintä?

Tarkastele vuotta 2020. Milloin vesi on ollut 
lämpimintä satelliittimittausten perusteella? 
Kuinka lämmintä se oli?

Tarkastele vuotta 2020. Milloin vesi on ollut 
lämpimintä asemamittausten perusteella? Kuinka 
lämmintä se oli?

7. Ota kuvakaappaus lämpötilan muutoksista vuonna 2020.

8. Jos aikaa jää, tutki TARKKAa lisää. Mitä muuta mielenkiintoista löydät sieltä?
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(C) Itsenäinen työ

Tutustu sinilevän tunnistamiseen satelliittikuvista:  
https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192961 

Käy läpi kesäajan kuvia (etenkin heinäkuun loppu) eri vuosilta. Etsi kolmelta eri vuodelta 
yksi päivä, jolloin itäisellä Suomenlahdella on ollut sinilevää. 

Ota kultakin vuodelta TARKKA-linkit talteen.
Lähetä kolme linkkiä opettajallesi tarkistettavaksi. 
Varmista, että linkit ovat toimivia!
 
• Linkin saat talteen oikeassa reunassa olevan linkkipainikkeen takaa. 

Kopioi sieltä löytyvä teksti.
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Opettajalle: Tehtävien purku ja mallivastaukset

Oikeat vastaukset kysymyksiin: 

Tehtävä A

Minkä kaupungin alueella 
Väkevänjärvi sijaitsee?

Lappeenrannan

vuosi 2019 vuosi 2020

Viimeinen päivä, jolloin järvessä 
on vielä jäätä

20.4. (21.4.) 15.3.

Ensimmäinen avovesipäivä 25.4. (23.4.) 20.3.

Suluissa olevat päivät ovat myös mahdollisia, mikäli tulkinta tehdään karkeamman maastoerotuskyvyn 
Sentinel-3-satelliittikuvan pohjalta.

Jäänlähtöpäivä eroaa peräkkäisten vuosien välillä yli kuukaudella. Talvi 2020 oli etelässä lyhyt, ja kevät saapui 
aikaisin.

Tehtävä B

Mallivastaus on laadittu vuoden 2021 alussa. Uusien havaintojen myötä tämän taulukon vastaukset eivät 
välttämättä pidä enää paikkaansa.

Kysymyksiä

Minkä kunnan alueella vertailuasema on? Virolahden

Millä välillä veden lämpötila on vaihdellut? –0,1 °C … 24,5 °C

Minä vuonna vesi on ollut lämpimintä? 2018

Tarkastele vuotta 2020. Milloin vesi on ollut 
lämpimintä satelliittimittausten perusteella? Kuinka 
lämmintä se oli?

17.6. ja 21,6 °C

Tarkastele vuotta 2020. Milloin vesi on ollut 
lämpimintä asemamittausten perusteella? Kuinka 
lämmintä se oli?

17.8. ja 18,7 °C

Oppilaiden kanssa voi pohtia, millainen käsitys lämpötilan vuosivaihtelusta olisi syntynyt, jos käytössä ei olisi 
ollut satelliittihavaintoja. 

Ilman satelliitteja ympäristönseuranta olisi vaativampaa, sillä tutkijoiden pitäisi usein mennä paikan päälle 
tekemään mittaukset. Satelliiteilla saadaan parhaimmillaan päivittäisiä havaintoja, kun taas maastomittauksia 
ei yleensä ole mahdollista tehdä niin tiheästi. Lisäksi satelliitit kuvaavat kerralla laajoja alueita, kun taas 
maastomittaukset joudutaan yleensä kohdentamaan vain tietyille järville ja merialueille. 

Ilman satelliitteja moni luonnonilmiö jäisi huomaamatta. 

Tehtävä C
Itsenäisen työn arvioinnissa opettaja voi tarkastaa oppilaan lähettämät TARKKA-linkit. Ovatko linkit toimivia 
ja onko niissä sinilevää? Edustavatko kuvat erilaisia sinilevätilanteita Itämeren eri alueilta?
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